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‘NOOIT MEER SCHAARSTE’
‘Schaarste met succes te lijf met meer wendbare personeelsplanning’ is het credo van de jongste
publicatie van Stichting Management Studies dat op vrijdag 15 november 2013 bij Philips Nederland
in Eindhoven is gepresenteerd. Het wetenschappelijk praktijkonderzoek naar schaarste aan personeel is verricht door onderzoekers van de Universiteit van Tilburg en Intelligence Group onder begeleiding van een commissie bestaande uit donateurs van de Stichting Management Studies.
Schaarste
Ook in Nederland bestaat nog steeds een tekort aan de juist opgeleide werknemers op de juiste
plaats en op het juiste moment tegen de juiste kosten zelfs in een ruimere arbeidsmarkt. Deze vorm
van schaarste kan worden beschouwd als een kans voor zowel werkgevers als werknemers. De redenering zou kunnen zijn dat schaarste niet bestaat als vraag en aanbod van arbeid perfect met elkaar
in evenwicht zijn. Een ideale situatie? Nee, want ook dan moet voldoende ruimte op de arbeidsmarkt
zijn om te kunnen manoeuvreren tussen vraag en aanbod. Hoe kan een bedrijf profiteren van zowel
schaarste, alsook van overschotten op de arbeidsmarkt? Deze vraag is voor het bestuur van Stichting
Management Studies aanleiding geweest voor het laten verrichten van een studie naar het fenomeen ‘schaarste op de arbeidsmarkt’.
Oplossing
Het ‘schaarstevraagstuk’ is op te lossen door bij strategische personeelsplanning nadrukkelijk flexibiliteit in te bouwen om wendbaar te zijn. Met deze benadering kunnen ondernemingen en organisaties beter inspelen op de dynamiek in hun omgeving. Dus geen rigide blauwdruk, niet te ver vooruit
plannen, maar voortdurend de actuele situatie op de arbeidsmarkt monitoren en op basis daarvan
handelen wanneer nodig. De onderzoekers zijn tot dat inzicht gekomen door het verrichten van literatuuronderzoek, deskresearch en diepte-interviews met HR-managers en lijnmanagers van vijfentwintig publieke en private organisaties.
De vier oplossingsrichtingen samenwerken, effectief werven, duurzame arbeidsrelaties en technische
innovatie, outsourcing & offshoring maakt het mogelijk schaarste aan personeel voor te zijn en waar
nodig aan te pakken. Het effectief werven van personeel en het aangaan van duurzame arbeidsrelaties tussen werkgever en werknemer hebben vooral betrekking op het vergroten van de aanbod van
arbeid. De andere twee oplossingsrichtingen proberen juist organisaties te helpen bij het verminderen van de afhankelijkheid van het arbeidsaanbod. Voorts worden in deze studie de oplossingsrichtingen onderscheiden naar andere dimensies als bijvoorbeeld mens-/procesgericht, kwantitatief/kwalitatief, korte/lange termijn. Echter welke dimensie ook wordt gekozen, de combinatie van
oplossingsrichtingen leidt tot werkzame strategieën voor gedegen personeelsplanning.
Voor het monitoren van schaarste is een innovatieve ‘schaarste-indicator’
(www.managementstudies.nl/schaarste-indicator) ontwikkeld, die direct inzicht geeft in de actuele
situatie van de arbeidsmarkt en ook bepaalde trends toont.
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Stichting Management Studies
Stichting Management Studies laat voor haar donateurs, leden van het VNO-NCW en anderen wetenschappelijk praktijkonderzoek verrichten naar specifieke thema’s die in de toekomst door het bestuur van belang worden geacht. De vraagstukken richten zich voornamelijk op het ondersteunen
van het algemeen management van grote ondernemingen alsmede verschillende onderwerpen uit
het vakgebied human resources. Stichting Management Studies heeft een unieke positie in de wetenschap en managementpraktijk bij grote ondernemingen doordat zij in staat is beiden duurzaam
met elkaar te verbinden mede door inzet van casestudies van haar donateurs en leden van het VNONCW.
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